
Seminář pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Statutárního města Pardubice 

Poskytování dotací z Programu podpory sportu 
pro rok 2023



Program prezentace

➢ Informace k roku 2022 – podání vyúčtování 

➢ Harmonogram dotačního řízení pro rok 2023 

➢ Změny a novinky pro rok 2023 

➢ Podávání žádostí o dotaci prostřednictvím aplikace 
Portál občana

➢ Otázky a odpovědi 



Vyúčtování dotací 

Informace k vyúčtování dotací na rok 2022 – termíny, uznatelné náklady

Termíny předložení vyúčtování:
Programové dotace * do 15. 1. 2023
Individuální dotace do 31. 1. 2023
* Spolková sportovní činnost dětí a mládeže, výkonnostní sport, provoz sportovišť, podpora 

významných sportovců, hřiště pro veřejnost, činnost spolků pracujících s handicapovanými 
sportovci

Individuální dotace vyúčtovat dle položek stanovených v 
rozpočtu, který je přílohou ke smlouvě; v rámci jednotlivých 
položek je přípustná odchylka +/- 10% 

U programových dotací lze vyúčtovat na náklady uznatelné 
pro danou dotační kategorii, viz Pravidla poskytování dotací. 

Dotaci nelze čerpat na výdaj za zboží, činnosti, služby a 
nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu 
tohoto příjemce dotace.
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Vyúčtování dotací 

Informace k vyúčtování dotací na rok 2022 – náležitosti vyúčtování 

Seznam použitých účetních dokladů.
Účetní doklady vztahující se k dotaci označené textem „financováno z 

dotace Statutárního města Pardubice“
Kopie dokladů prokazujících úhradu (výpis z účtu, pokladní doklad)
Stručné zhodnocení projektu (včetně celoroční činnosti)
Propagační materiály vč. uvedení loga města 
Kopie smluv, dohod.
Jasně specifikovaný obsah dokladu (např. rozpis odvedené práce, 

zakoupeného vybavení atd.).
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Dotační proces Programu podpory sportu – důležité termíny

Schválený rozpočet Programu podpory sportu pro rok 2023:                            33.563.200,- Kč  
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Harmonogram Programu podpory sportu 
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí programových dotací (dotace na spolkovou 
sportovní činnost dětí a mládeže, výkonnostní sport, provoz sportovišť, podporu 
významných sportovců, provoz otevřených hřišť pro veřejnost a činnost spolků 
pracujících s handicapovanými sportovci)

20.01. - 13.02.2023

Podávání žádostí o individuální dotace (po předchozím projednání) od 20.02.2023

Administrativní zpracování žádostí úřadem, předání podkladů komisi, vyhodnocování 
žádostí komisí pro sport

únor, březen 2023

Projednání návrhu komise pro sport na výše přidělených dotací 03.04.2023

Schválení návrhu komise pro sport Radou města Pardubic (dotace do výše 50 tis. Kč) 19.04.2023

Schválení návrhu kulturní komise Zastupitelstvem města Pardubic (dotace nad 50 tis. Kč) 24.04.2023

Zveřejnění výsledků dotačního řízení programových dotací na webu města květen 2023

Projednání a schvalování žádostí o individuální dotace od května 2023

Uzavírání veřejnoprávních smluv a výplata dotací na účet příjemců dotací * od května 2023

Vyúčtování dotací dle termínu ve smlouvě 

* Podmínkou pro uzavření smlouvy je provedená kontrola a akceptace vyúčtování dotace za rok 
2022.



Dokumenty

➢ Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubic 
(schváleno usnesením ZmP dne 19.12.2022), viz odkaz: 

https://pardubice.eu/data/files/d4/73f/56e8ed729e20f1de9783277474fbcb03af
1/zasady-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-pardubice.pdf

➢ Pravidla poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic pro 
rok 2022 (schváleno usnesením ZmP dne 19.12.2022), viz odkaz: 

https://pardubice.eu/data/files/9d/80e/3572d34143e7d8be0059e1e880f67e7b
6bb/pravidla-pps-2023.pdf

POZOR, nesrovnalost v Pravidlech pro výkonnostní sport (str. 13) a příslušném formuláři:
Pravidla: nesrovnalost v letopočtech
Hodnocení sportovní úspěšnosti:
- u individuálních sportů se hodnotí sportovní výsledky dorostu, juniorů a dospělých v roce 
2021 2022, resp. v dlouhodobé soutěži 2020/2021 2021/2022; u kolektivních sportů 
současná výkonnost, tj. účast v dlouhodobé soutěži 2021/2022 2022/2023
Formuláře: zde jsou letopočty správně.

Platí časové určení na formulářích, revokované znění Pravidel bude schváleno na jednání 
zastupitelstva dne 30.01.2023.
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Dokumenty ke stažení: https://pardubice.eu/dotace

https://pardubice.eu/data/files/d4/73f/56e8ed729e20f1de9783277474fbcb03af1/zasady-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-pardubice.pdf
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https://pardubice.eu/dotace


Změny a novinky v Pravidlech pro rok 2023 

➢ Aktualizace uznatelných a neuznatelných nákladů:
• Uznatelné náklady rozšířeny o ostatní nezbytné služby spojené s činností organizace.
• Ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích a soustředěních omezeno na 

členy/zaměstnance příjemce (výjimkou jsou doprovody handicapovaných sportovců).
• Neuznatelnými jsou služby spojené se zpracováním žádosti a náklady spojené s 

přípravou stavebních prací.

➢ Nová dotační kategorie: dotace na tradiční a významné akce - mikrogranty
• dotace na akce, u nichž maximální možná výše požadované i přidělené dotace může 

činit nejvýše 20.000 Kč na jeden projekt/akci
• Vyúčtování ve zjednodušené formě v podobě přehledu účetních dokladů.
• Ostatní pravidla obdobně jako pro dotace na tradiční a významné akce.

➢ Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže
• Upravena definice aktivního (soutěžního) člena -> zvýšení minimálního počtu 

absolvovaných oficiálních soutěží na 3 soutěže
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Změny a novinky v Pravidlech pro rok 2023 

➢ Dotace na provoz sportovišť
• Pro posouzení žádosti budou hodnoceny náklady roku 2022.
• Povinnost doložit seznam dětí a mládeže, pokud žadatel žádá o dotaci na nájemné a 

energie a současně nežádá v dotační kategorii spolková sportovní činnost dětí a 
mládeže.

• Navýšení maximální možné částky odvozené z nákladů na nájemné a energie 
přepočtené na jednoho aktivního člena
o Subjekty využívající Aquacentrum z 15 tis. Kč na 20 tis. Kč
o Subjekty využívající ostatní sportoviště (mimo enteria arény) z 12 tis. Kč na 15 

tis. Kč.

➢ Dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost
• Zvýšen počet kategorií, do kterých jsou hřiště při posuzování zařazena (ze 2 na 3).

➢ Dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci
• Zaveden limit maximálně možné částky odvozené z nákladů na nájemné a energie 

přepočtené na jednoho aktivního člena, obdobně jako u provozu sportovišť.
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Podávání žádostí prostřednictvím Portálu občana: 

➢ Přímý vstup do aplikace Portál občana:
https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05/#

➢ Nebo prostřednictvím stránek města Pardubice:
https://pardubice.eu/dotace

➢ Formulář jsou nově rozšířeny o povinnou přílohu:
• Kopie potvrzení o vlastnictví bankovního účtu žadatele

Žádost o dotaci bude možné podat v období od 20.01. do
13.02.2023, a to každý den vždy od 05:00 hodin do 23:59 hodin (v
čase 00:00-04:59 bude probíhat pravidelná údržba systému a žádost
tak nebude možno odeslat, je však možno na ní pracovat a uložit ji
pro pozdější odeslání).
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Při propagaci projektu vždy uvádět využití podpory města Pardubic: 
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Kontakty:
 Ing. Jana Kroupová, tel. 466 859 473, Jana.Kroupova@mmp.cz
(spolková sportovní činnost dětí a mládeže, výkonnostní sport, provoz 
sportovišť, podpora významných sportovců, hřiště pro veřejnost, činnost 
spolků pracujících s handicapovanými sportovci)

 Mgr. Radek Strejček, tel. 466 859 513, Radek.Strejcek@mmp.cz
(tradiční a významné akce, individuální dotace, Sportovní park Pardubice)

Děkujeme za pozornost!
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